
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предмера и предрачуна морају бити

обухваћени понуђеном ценом извођача. Уговорене цене су појединаче цене извођача и оне обухватају све

податке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу и оплату за

извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду,

осветљење, погонски материјал и енергију машине, магацине за ускладиштење материјала, привремене

градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије, привремене ограде око градилишта, заштитне и

друго, режију извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду извођача као и све

остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа,

укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада које предвиђају норме у грађевинарству.

Предузеће- извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене у предмеру и

предрачуну радова, изузев ако је у некој позицији овог предмера и предрачуна наведено да се известан рад

плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође неће се признавати никаква накнада, односно

доплата, на цене уписане у предмеру и предрачуну радова на име повећања нормираних вредности из

"Просечних норми у грађевинарству".

Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према важећим "Просечним нормама у грађевинарству"

што је обавезно и за извођача и за инвеститора, уколико у описима појединих позиција овог предмера и

предрачуна није назначено другачије. Описи радова из "Просечних норми у грађевинарству" обавезни су за

извођача уколико описом у појединим позицијама предмера и предрачуна нису допуњени.

Општи опис дат је за једну врсту рада и материјал и обавезује извођача да све такве врсте радова изводе у

појединим позицијама по том опису без обзира да ли се у дотичној позицији позива на општи опис, осим у

колико није у тој опзицији другачије предвиђено. Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова

условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих

позиција радова у предмеру и предрачуну.

Уграђивање материјала мора да одобри представник инвеститора. Материјал мора бити првокласан,

предвиђене врсте, уколико позицијом предмера и предрачуна није прецизан његов квалитет мање вредности.

Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предмеру и предрачуну

радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак,

покуша да исти употреби, представник инвеститора ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из

обуставе радова пашће на терет извођача.

За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођач морају предходно поднети надзорном органу

атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има послати надлежном институту за

испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред

негативног налаза института за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће

наредити да се одређени делови објекта поруше, а сва матријална штета од рушења пада на терет извођача

радова без права рекламације и приговора на рушење о рушењу које у том смислу доносе инвеститор или

грађевинска инспекција. Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба радне

снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у

грађевинарству". Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и

несавесног радника.

ОПШТИ ОПИС

За ТЕНДЕР - ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ПРОЈЕКТУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ ''НАРОДНИ ФРОНТ''- ДЕО III СПРАТА 

ОДЕЉЕЊА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ОПШТИ ДЕО

Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно,

прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну,

детаљима као и накнадним детаљима пројекта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима

надзорног органа и пројектанта, у колико у дотичној позицији није другачије условљено. Све одредбе ових

општих услова као и наведених општих описа, су саставни делови уговора склопљеног између инвеститора и

извођача.

OO 1 od 14



Руководилац градилишта, као представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада да благовремено

затражи од надзора потребно објашњење планова и обавештење за све радове који нису довољно дефинисани

пројектним елаборатом. Ако извођач на своју руку, без добијеног одобрења или наређења представника

инвеститора кроз грађевински дневник, неке радове изведе боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема

права да за исте захтева доплату. Зграду и градилиште током извођења радова извођач мора стално одржавати

уредно и чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, рупе од скеле и ограде и др. извођач је

дужан да затрпа, добро набије, да се касније не би јавила слегања, поравна и целу површину изнивелише. За

технички преглед и примопредају извођач је дужан да цео објекат и грађевинску парцелу очисти од шута,

вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. Сви прилази објекту, платои, степеништа и

стазе, степеништа у објекту, као и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти, а такође и комплетна

столарија, браварија, алуминијум, зидне и стаклене површине и санитарије у санитарним чворовима. Коловоз и

тротоари очишћени у току извођења радова или услед транспорта морају се довести у исправно стање за

технички преглед и примопредају објекта. Сви наведени завршни радови неће се посебно плаћати и морају бити

обухваћени јединичним ценама извођачких радова у погодбеном предрачуну.

Евентуалну штету коју би извођач у току изградње објекта учинио у кругу градилишта или на суседним зградама,

дужан је да отклони и да се доведе у првобитно стање о свом трошку. Посебно се скреће пажња извођачу да је

једино он одговоран за сву евентуалну штету нанету својим непажљивим, неодговорним или нестручним радом

суседним постојећим објектима. У случају конструктивних измена, као и у случају повећавања, смањења или

сторнирања појединих позиција радова из погодбеног предрачуна, настале вишкове или мањкове извођач је

обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с'тим што ће му се било вишак или

мањак обрачунати по погодбеним ценама. Извођач је дужан да усклади рад појединих подизвођача који

самостално изводе поједине врсте радова, како једни не би оштетили радове других, а у колико би до тога

дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на рачун кривца. У противном трошкове за

отклањање оваквих штета сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које могу настати због

непридржавања договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова. Извођач је обавезан

да надзору достави на увид узорке нових материјала на основу којих ће овај извршити избор, што се неће

посебно плаћати већ улази у јединичну цену позиције.

Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан да обезбеди

просторију за канцеларију надзорног органа и да је за време градње објекта одржава у реду уз потребно

осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског материјала. Уколико је извођачу потребно

да ради организације градилишта и ускладиштења материјала, поред градилишне парцеле заузме још и суседна

земљишта и тротоаре извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа власти, односно

од сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно да зарачунава инвеститору.

Извођач радова је обавезан да изради ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ НА ГРАДИЛИШТУ (Елаборат 1) у свему 

према "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". Извођач је дужан да код техничког прегледа преда

инвеститору све потврде које су законом и прописима предвиђене. 

Грађевински дневник и грађевинску књигу водиће извођач на основу постојећих законских прописа,

свакодневно уписујући потребне податке које представник инвеститора свакодневно прегледа и оверава својим

потписом на свакој страни. Саставни део уговора су поред ових општих услова, такође, и посебни услови

инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива, као комлетан елаборат техничке документације.

Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспрекорно и по

детаљима пројектанта. До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају

какве штете или квара дужан је да о свом трошку све довести у исправно стање. Извођач је дужан да на

градилиште постави за све време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за

стручну контролу и тачно извршење свих обавеза извођача. Све обавезе у овим општим описима извођач

прихвата као саставни део предмера и предрачуна радова и обававезује се да их прими без икаквог ограничења

и изврши без приговора и рекламација.

Јединичном ценом је обухваћена демонтажа употребљивих елемената са предајом употребљивих елемената

инвеститору. Јединичном ценом је обухваћен сав рад са коришћењем одговарајућих алата и машина, примена

ХТЗ мера, утовар и одвоз шута на градску депонију.

РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

OO 2 od 14



Сви радови се имају извести сагласно статичком прорачуну, у свему према нацртима и детаљима, као и

одговарајућим извођачким цртежима, које је надзор одобрио, солидно и стручно, са одговарајућом

квалификованом радном снагом и под стручним надзором, уз одговарајућу предходну припрему, а сви изливени

делови конструкција морају бити израђени прецизно према димензијама у пројекту. Израда и уграђивање

бетона, по правилу, врши се механичким путем. Ручно уграђивање бетона допушта се само изузетно и по

одобрењу надзорног органа и то само када се ради о малим количинама и конструкцијама које нису носиве.

Ручно уграђивање се спроводи са добрим набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а механичко

одговарајућим вибраторима. Сав употребљен материјал мора одговарати техничким условима Правилника о

техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон и одредбама релативних стандарда и то за: 

• агрегат

• цемент

• челик за армирање

• грађа за оплату, скеле, подупираче и др.

За позицију од неармираног бетона употребити влажан бетон, а за армиране конструкције одговарајуће

пластичне конзистеције. Класа бетона и друге важне карактеристике одређене су описом сваке позиције и

извођач је дужан да их постигне употребом одговарајућег материјала, као и прописаних технолошких поступака,

уз коришћење одговарајућих средстава за рад и других алата. Пре бетонирања извршити прегледе оплате и

подупирача у погледу облика и стабилности, а у току бетонирања перманентно их контролисати. Бетонирање се

не сме отпочети пре него што надзорни орган прегледа арматуру и оплату и писмено одобри бетонирање. Код

арматуре водити рачуна да се иста у току бетонирања не помери, а остане у пројектованом положају и да буде

са свих страна обухваћена бетоном.

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Сви бетонски и армиранобетонски радови морају се извести у свему према Правилнику о техничким мерама и

условима и условима за бетон и армирани бетон, (Сл.лист СРЈ бр.11/87).

При изради бетонских конструкција не смеју се употребити истовремено две разне врсте цемента. Пре почетка

радова морају се извршити пробна испитивања одговарајућих врста цемента које ће у конкретном случају бити

примењене. Преко избетонираних конструкција, док је бетон још свеж, није дозвољено никакво кретање или

транспорт разног материјала прва три дана, а после тога пролаз и транспорт дозвољен је преко постављених

стаза од фосни или другог материјала довољно крутог да спречи оштећење бетонске површине. Зидање преко

избетонираних конструкција може се отпочети по одобрењу надзорног органа. За време изливања бетонска

конструкција мора бити заштићена фоснама. Приликом израде и оплате и уграђивања бетона водити рачуна о

осатављању отвора за вентилацију, продора инсталационих вертикала и свих осталих пројектом предвиђених

отвора, како би се избегла каснија штемовања. У том смислу извођачје дужан да изради одговарајуће детаље и

описе разних поступака (како ће уклапати предвиђене и уграђене уметке итд.) и да их поднесе на увид надзору.

Остављање и обрада отвора са украјањем оплате се не плаћа посебно, већ улази у јединичну цену позиције

рада. Уколико при извођењу радова грешком извођача предвиђени отвори и продори не буду остављени, исти

ће се накнадно извести, а сви трошкови око штемовања, крпљења и одношења шута падају на његов терет. За

израду и монтажу дрвене оплате, обичне или глатке рендисане, мора да се обезбеди стручна квалификована

радна снага. Оплата се ради од здраве грађе која одговара важећим ПТП за дрвене конструкције. За оплату се

не смеју употребити даске тање од 24мм. Материјал за оплату даје извођач, а по завршетку радова исти остаје

његова својина, коју је он дужан да уклони са градилишта после употребе. 
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Оплата и скела не плаћају се посебно, већ је њихово коштање обухваћено једнично, ценом. Израда статичког

прорачуна и планова за скелу, као и израда радионичких цртежаза оплату, уговорена је обавеза извођача која је

обухваћена јединичном ценом позиције рада и неће се посебно плаћати. У случају промене статичког

прорачуна или конструктивних измена, извођач је дужан да све изведе према измењеном прорачуну и детаљима 

без права на промену цена, а наплатиће стварно извршену количину према одговарајућим погодбеним

јединичним ценама за одговарајуће позиције радова. Обрачун ће се извршити, зависно од позиције рада, по м3,

м2 или м' уграђеног бетона према мерама из пројекта комплетно са оплатом. Арматура се посебно обачунава.

Јединичном ценом обухваћен је сав рад, алат, материјал са растуром, спољашњи и унутрашњи транспорт,

скеле, подупирање, заштита и неговање бетона, плате радника и све остале дажбине и издаци према структури

цена. Ценом је, такође, обухваћено остављање шлицева за провођење каблова електро инсталација, водводне

и канализационе цеви и други делови санитарних инсталација, централног грејања и др. Оплата и умеци за

анкероване рупе, као и њихово заливање бетоном након уграђивања челичне конструкције или опреме,

обрачунаваће се посебно. Запремина таквих и сличних остављених рупа неће се одбијати од запремине

изведених бетонских радова. 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Материјали: Матерјал употребљен за зидање мора бити првокласан и мора бити сагласан са одговарајућим

СРПС стандардима. 

Опека и опекарски производи: B. D1. 011DO B. D1.015/79, B. D1.016 IB. D1. 017/84   

креч: B. C1. 020/81

цемент: B. C1. 009 I B. C1 011/82

песак: B. B8. 040/82 I B. B8 042/84

Зидање опеком: Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у свему према важећим

техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству. Зидање изводити тачно према плановима, са

правилним везама у потпуно хоризонталним редовима без ситних комада мањих од 1/4 опеке и такви комади не

смеју се стављати један до другог у зид. Вертикалне и хоризонталне спојнице морају бити потпуно испуњене

малтером, без шупљина. Малтер у спојницама не сме да буде дебљи од 10-12мм. Спољне фуге оставити

празне у дубину од 15-20мм ради боље везе малтера при малтерисању зидова. Исцурели малтер из спојница

окресати мистријом док је још свеж и такво место обрисати саргијом. За везу преградних зидова дебљине

д=120мм (пола опеке) са масивним зидовима из таквих зидова у сваком четвртом реду испустити по пола опеке.

За везу преградних зидова дебљине д=70мм (насатично зидана опека) са масивним зидовима, у таквим

зидовима оставити жлеб дебљине 1/4 опеке целом висином зида. У висини надвратка, на цца 2,00м од пода, код

зидова дебљине д=120мм израдити армирано-бетонски серклаж висине х=200мм, армиран са ≈2↓14 и

узенгијама U↓6/250мм. У висини изнад врата, на цца 2,00м од пода, код зидова дебљине д=70мм израдити

армирано-бетонски серклаж висине х=200мм, армиран са ≈2↓14 и узенгијама U↓6/250мм. Везу зидова од опеке

са армирано-бетонским зидовима и стубовима извести повезивањем жице пречника ↓3мм у сваком другом реду

опеке са одговарајућим испуштеним везама из бетонских елемената. 

Приликом зидања водити рачуна:

гипс: B. C1. 030

Вода која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих органских састојака који би

могли штетно да утичу на квалитет малтера и мора одговарати одредбама важеђим СРПС-а У. М1. 058.

•да се слог веза опеке који је пројектант одредио, доследно и коректно спроведе по целој површини зида

•да се опека, по потреби, сече машинским путем

•да фуге буду потпуно хоризонталне, однодно вертикалне и са континуалном ширином спојнице.

Сву унутрашњу столарију уградити сувом монтажом. Обрачун изведених радова извршити по м2 или м3, што ће

бити дефинисано у предрачуну радова. Такође, ценом зидања предвиђена је израда извођачких детаља, којима

се дефинише облик и начин обраде, као и извођење свих отвора и жлебова за пролаз вертикалних водова

канализације, централног грејања, електро инсталација, олучних цеви, димњачких канала и сл., са каснијим

зазиђивањем опеком или крпљењем жљебова са рабацирањем и малтерисањем после завршне монтаже

инсталација и за све ове радове се неће плаћати посебна надокнада. Начин обрачуна и плаћања биће у свему

према општим условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, важећим просечним

нормама у грађевинарству и одговарајућим тачкама предмера радова и то по м3 за масивне зидове и м2 за

преградне зидове, уколико то посебним позицијама радова не буде другачије назначено. 
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Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројекту и пројектантским условима, детаљима,

термичком прорачуну и појединачним описима радова датих уз сваку позицију. На основу тога извођач ради

своје детаље за извођење и описе технолошких и поступака заштите већ урађеног посла или фаза позиција

радова који су предмет увида надзора и пројектанта, али уз пуну сопствену и професионалну легалну

одговорност, уколико их пројектант или наручилац радова писмено прихватекао боље решење од онога које је

индицирано у пројекту и описима из пројекта. Извођач је у сваком случају дужан да упозори наручиоца пре

подношења понуде, на евентуалне недостатке у детаљима и извођачким плановима, који могу утицати на

квалитет радова и сигурност објекта и у договору са њима да изврши потребне измене и то пре почетка

извођења изолатерских радова. Скреће се посебна пажња извођачу изолатерских радова да строго води рачуна

о следећем:

• изолатерски радови морају бити изведени само према техничким исправним детаљима, а у складу са важећим

прописима, упуствима и провереним, опробаним, исправним и устаљеним начином рада, по времену који

погодује извођењу тих радова или уз адекватну заштиту у случају наглих временских промена или у случају да

дође до непогоде.

• сви грађевински, занатски и други радови који предходе појединим изолационим случајевима или технолошким

фазама, било да су у вези са њима или на други начин технолошки међузависни, чије упоредно или касније

извођење ствара могућност да се изолација оштети морају се завршити пре њих, односно у одговарајућој

технолошкој секвенци и то према предвиђеном, усаглашеном и прихваћеном редоследу.

Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стриктно и квалитетно на месту и према детаљу, како

је пројектом предвиђено. За извођење изолатерских радова мора се ангажовати квалификована радна снага и

одговарајући алати и набавити и прописно складиштити пре употребе, материјали који одговарају техничким

прописима, нормативима и стандардима. Само они радови који су изведени прописно и у квалитету који је

прописима и пројектом предвиђен и захтеван или уобучајено очекиван, узеће се у обрачун. Извођач је обавезан

да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које намерава да набави и употреби при

извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова и не

смеју бити старији од једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са

извођењем ових радова на објекту. За оне материјале који нису дефинисани важећим стандардима извођач је

дужан да прибави атесте који адекватно одговарају својој намени. Почетак и завршетак изолатерских радова

обавиће се према динамици градилишта, а извођач је обавезан да учествује у изради исте, као и да обезбеди да

о свему предходно и благовремено буде обавештаван надзор. Гарантни рок за све уговорене позиције

изолатерских радова, одређује се по важећим законским прописима.

•први слој радити малтером који се справља од грубог, оштрог просејаног песка и

•други, завршни слој, малтером који се справља од финог песка. Овај слој наноси се након што се први груби

слој добро осуши.

За израду другог, завршног слоја малтер мора да буде просејан кроз густо сито. Површине после малтерисања

морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења или испупчења, ивице могу бити праве и оштре или мало

заобљене оборене по захтеву пројектанта, а углови на саставу зидова и зидова са плафоном, чисти и прави.

Постављање и скидање скела у просторијама, крпљење шлицева након постављања инсталација, чишћење

просторија, прозора и врата од малтера и др., неће се посебно плаћати, већ улази у цену малтерисања. На споју

зидова са стубовима или вертикалним серклажима унутар просторија, малтерисање цементним малтером

ојачава се рабиц плетивом које се поставља тако да обухвата бетонски део и зид од опеке у појасевима од 150-

250мм. У свему осталом, важе општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови за занатске

радове. Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних површина зидова и плафона по одбитку отвора према

важећим просечним нормама у грађевинарству.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Малтерисање: Малетр за малтерисање мора да одговара одредбама важећих СРПС стандарда. Са

малтерисањем зидова почети тек када се зидови потпуно осуше на одговарајућој температури амбијента. Пре

почетка малтерисања спојнице зидова очистити и издубити најмање 15мм ради бољег пријањања малтера.

Зидови морају бити чисти и суви, односно добро наквашени код малтерисања цементним малтером. Уколико је

на зидним површинама избила шалитра, извођач је обавезан да на таква места пре малтерисања о свом трошку

четком очисти и опере раствором соне киселине у води у размери 1:10. Све површине, било да су ливене или

зидане (блокови), без обзира да ли је у одговарајућој позицији наглашено, морају се предходно испрскати

ретким цементним малтером 1:1, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције. Малтерисање

извршити у два слоја укупне дебљине 20-25мм и то:
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• пре почетка извођења изолатерских радова мора се проверити и констатовати исправност већ извршених

грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет, сигурност и трајност изолатерских

радова. О таквим својим могућим потребама извођач на време и у писменој форми обавештава главног

извођача, који са своје стране, то и друге релативне технолошке процедуре ставља на увид надзору пре почетка

радова, који предходе изолатерским радовима.

• сви материјали предвиђени за уграђивање морају бити у сваком погледу исправни. 

• неисправни материјали (оштећени, слепљени или који нису одговарајућег, прописаног квалитета), не смеју се

складиштити, нити држати на градилишту, нити уграђивати.

• изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације, као и целокупне

завршне позиције, морају у потпуности одговарати својој намени, захтевима доброг квалитета, сигурности и

дуготрајности.

Слојеви хидроизолације не смеју се полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен процес везивања и

очвршћавања.

Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова, подлога се мора отпрашити и

добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа, невезаних честица прашине, евентуалних разних мрља од уља,

масти, киселина и др. Уколико се не очисте и не отклоне, ове нечистоће ће образовати међуслој између подлоге

и предвиђене изолације и на тај начин спречити њихово чврсто повезивање. Осим тог уља и масти растварају

битуменске материје, те убризгавају слабљење и пропадање изолације и угрожавају њену непропустљивост.

Стога, чишћење подлоге обавити, по могућности индустријским усисивачем за прашину, а затим опрати

раствором каустичне соде и воде или неким другим ефикасним и одобреним средством. Потом, подлогу

обавезно опрати водом без обзира на порекло нечистоће и на суву површин нанети основни премаз. Ако то није

другачије предвиђено у пројекту и одговарајућој документацији, као основни премаз употребљавати хладне

битуменске премазе на бази органских растварача или на бази емулзије. Основни премаз изводи се хладним и

течним материјалом, како би премаз што боље пенетрирао у поре и у најситније шупљине у подлози. Након

наношења хладног битуменског премаза, разређивач испари, а на подлози остаје депонован танак слој

битумена непромењеног састава са карактеристикама које је битумен омао још пре него што је битумен

употребљен за производњу хладног премаза. Циљ основног премаза је да продирањем у подлогу конзервира

површину конструкције. Основни премаз мора бити отпоран на промене температуре и атмосферске утицаје не

сме се изводити на температури испод +8Ц, нити по кишном и хладном времену. Наношење основног премаза

извести умерено тврдео четком, како би се олакшало да ретки, течни премаз битумена испуни поре и шупљине у

подлози.

Ако је површина подлоге јако рапава, онда је потребно да се основни премаз наносе из два до три пута.

Сушење основног премаза под нормалним условима траје три до четри сата. Код хладног премаза и ако је

ваздух засићен влагом ово сушење траје и до двадесетчетри сата. Потребно је да сваки слој основног премаза

добро осуши пре него што се почне наношење следећог слоја. Основни премаз се може наносити и на влажну

подлогу, али само ако се употребљавају материјали на бази емулзије. Под влажном подлогом подразумевају се

оне површине које су услед атмосферских утицаја површински навлажене. Површинска влажност од

атмосфеских вода испари и осуши се зајдно са водом из емулзије, па се на такав основни потпуно суви премаз

може нанети предвиђена изолација. Поквашене и мокре површине (локве воде) нису погодна подлога за

премазе. На таквим местима основни премаз не може да продре у подлогу и одлепиће се од површине на који је

нанет. Осим тога, постоји потенцијална опасност да се премаз емулзије, услед већег процента воде, распадне

на делове тј. на битумен и воду. Уколико су површине на које се наноси основни премаз на бази емулзија

потпуно суве, пре наношења основног премаза треба их навлажити. При извођењу изолационих слојева

поступити на следећи начин:

• први слој пуних неперфорираних импрегнираних, битуменизираних, битуменом обложених или других

изолационих трака полагати са преклопима ширине минимум 10цм и лепити их врућом битуменском масом по

целој дужини.

• други слој полагати тако да наставци буду померени за минимум 50цм у односу на први слој, а трећи слој

полагати тако да се његови преклопи помичу за мин. 10цм од преклопа у првом слоју

• полагање трака може се извести и тако да се сваки наредни слој помиче за 1/3 (трећину) у односу на

предходни слој.

Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака омотавањем у наливени врућ битумен. На тај

начин, омотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у који се трака чврсто утискује

ваљком одређене тежине и то почев од средине ка крајевима по целој површини тако да ни најмањи део не

остане не залепљен, као и да се спречи задржавање испод траке заробљеног ваздуха. На крајевима уз ободе, у

угловима и код свих продора обавезно четком превући намаз битумена испод и изнад траке. Изолациона трака

при полагању не сме да буде дужа од 5,00м. Траке се приликом настављања полажу на преклопима од мин.

10цм, који се лепе, такође, врућим битуменом. Полагањем трака на наведени начин постиже се уједначност

покривања слојева, искључује се могућност набирања трака и на тај начин се смањују смичуће силе и отклања

могућност стварања напрслина у слојевима и деформације на крајевима.
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Браварске позиције имају се извести од стандардних гвоздених профила, лимова вучених кутијастих профила

различитих пресека, цеви, испуне од челичне обликоване жице и осталих материјала предвиђених описом

позиције или материјала који нису били предвиђени описом позиције, уз одговарајућу уградњу, у свему према

предвиђеном технолошком поступку. Детаљни веза, спојева, анкеровања и др. морају бити у свему сагласни са

одредбама стандарда и технологији произвођача и изведени уз надзорног органа. Све позиције браварских

радова морају бити прописно заштићене од корозије и завршно обојени. Спровођење анти корозивне заштите

обухвата следеће операције, али се тиме не ограничавају, нити искључују и други поступци, који могу бити

технолошки захтевани, по потреби:

• одмашћивање металних профила и лимова одговарајућим средствима;

• чишћење од рђе пескарењем сувим, чистим кварцним песком гранулације од 0,2 до 0,3мм са завршеним

опрашивањем компримирираним ваздухом;

• премазивање темељном бојом (анти корозивно средство-минијум, радидолин или сл.) у два слоја.

Бојење свих видљивих површина извршити са два основна и два завршна премаза бојом на бази хлор каучука у

дебљини слоја од д=160 микрона у свему према технологији и упутству произвођача боје у тону по избору

пројектанта. Све позиције браварских радова, осим оних који се набављају од других испоручилаца раде се у

радионици извођача браварских радова, укључујући и анти корозивну заштиту и бојење. Браварију заштитити и

чувати од одштећења да предаје инвесатитору. Уколико пре извршеног техничког пријема дође до оштећења

боје, материјала или прскања стакла, извођач ће свакако оштећење теже природе, заменити благовремено

новим елементом о свом трошку. Под оштећењем боје или материјала подразумева се оштећење које се може

запатити са удаљености од 50цм. Јединичном ценом одговарајуће позиције обухваћена је испорука и уградња

анкера и анкерних плочица, конзола, носача и сл., које извођач уграђује приликом бетонирања зидова и

међуспратних конструкција, затим, покривене розете, опшивне лајсне, заптивни материјал и друго и то се неће

посебно плаћати. Јединичном ценом, такође, обухваћено је застакљивање браварских позиција. Описом сваке

позиције предрачуна биће дефинисано којом врстом стакла и које дебљине ће се извршити застакљивање

браварске позиције.

Код примене трака базираних на слојевима стакленог ткива повезаног врућим високо ставилним битуменом,

настављање у подручју преклопа извести заваривањем на пламену пропан гаса, на начин који је технолошки

исправан. Први слој битуминске заварене траке могу се полагати и поступком заливања битуменом уколико се

то предвиди и нагласи у предрачуну радова. Перфориране и сличне траке не морају се полагати са преклопима,

већ се могу сучељавати. Јединичне цене обухватају вредсност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак

који се ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, помоћни материјал, радну снагу, услуге

грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и плина и друго. Обрачун по м2 или м' све по

просечним нормама у грађевинарству.

БРАВАРСКИ РАДОВИ

Све позиције браварских радова морају бити изведене и уграђене стручно и квалитетно, са квалификованом

радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у свему техничкиом прописима,

нормативима и стандардима за ову врсту радова. За све материјале које уграђује извођач мора да достави

атесте од овлашћене надлежне установе, који потврђује да ти материјали одговарају прописаној и траженој

намени. Атести не смеју да буду старији од годину дана уграђивања позиције браварских радова. Све позиције

браварских радова имају са извести у свему према шеми браварије из главног пројекта и према радионичким

цртежима за сваку позицију, а уграђиваће се на местима предвиђеним пројектом. Израда детаља браварије и

извођачких цртежа преставља обавезу извођача радова.

АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ

Овим описом обухватају се сви радови који се односе на израду, испоруку и монтажу врата, укључујући сав

потребан материјал застакљивање, заптивке, израду радионичких детаља, доставу узорака, израду и доставу

прототипова, сертификата и атеста, заштиту изведених радова до предаје инвеститору, чишћењу и др. Цртежи

пројектата и ови описи биће основ за израду радионичких детаља. Врата ће одговарати у свему овим општим

условима и биће изведени у димензијама и облицима према релевантним детаљним цртежима. Пре почетка

израде детаљних радионичких цртежа и производње елемената, извођач је дужан да све мере провери.

Материјал и његове карактеристике

Основни материјал за израду врата биће алуминијумски пуни или шупљи вучени профили анодизирани у боји по

избору пројектанта. Котве, шрафови, вијци, завртњи закивци и други причврсни материјали биће од

висококвалитетног челика, антикорозивно заптивени и превучени кадмијумом. На местима где су видљиви биле

исте обраде као и вучени алуминијумски профили. Подконструкција, анкери, пакне и спојеви биле од

алуминијума, нерђајућег челика или поцинкованог челика.
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Израда елемената

Сви алуминијумски елементи биће урађени према одобреним радионичким цртежима и детаљима, са стручном

радном снагом и под ригорозном фабричком контролом. Спојеви у рамовима и на угловима биће перманентно

водоотпорни и без оштећења површинске заштите. Извођач ће сносити сваку одговорност у вези тачног

прорачуна, квалитета и димензија, свака деформација у алуминијумским елементима, напрслина или ломљење

стакла због неодговарајуће или необезбеђене толеранције биће поправљени од стране извођача о његовом

трошку. Алуминијум мора имати један слој против корозије и против хемијских реакција између два метала који

се привлаче пре монтаже. Састави-места додира алуминијумских профила и армирано бетонске конструкције

или зида заптивају се двокомпонентним трајно елестичним гитовима у боји по избору инвеститора.

Обрада

Све експониране и видљиве површине биће машински изглачане до уједначене чисте обраде, без дефекта,

мрља од фарбе, огреботина и др. Алуминијумске профиле завршно обрадити пластифицирањем

електростатишким (сувим поступком) бојама према рал-тон карти у тону по избору пројектанта, а у свему према

препорукама европске асоцојације Qualicoat и захтевима квалитета ISO 9001.
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Заптивке

Заптивке у спојницама од ЕПД (етилен-пропилен-диеномономер) профила. Подобност и редосле монтаже

заптивки морају бити добро простудирани како би се обезбедила оптимална преформанса и захтевана

сигурност. Заптивке морају бити таквог квалитета да изложеност температурама и другим атмосферским

утицајима на њих не може утицати. Заптивеност на пропуштање ваздуха и воде мора одговарати класи "Д".

Заптивне траке и заптивна средства се захтевају на свим експонираним местима. Заптивне спојеве треба

предходно добро очистити, а потом заштити траком и одговарајућим гитовима и другим средствима, у свему

према захтеву произвођача. За адекватну селекцију заптивки, трака и гитова биће одговоран извођач.

Заштита

Извођач ће покрити све експониране алуминијумске површине заштитним слојем како у току транспорта и

монтаже не би дошло до оштећења, мрља, абразије мрља цемента и слично. Сви делови, када је могуће, биће

испоручени на градилиште у пластичним навлакама или другом заштитном омоту. Алуминијумске елементе

лагеровати тако да не дође до трења измешу самих елемената или између елемената и неке друге металне

површине. Сваки алуминијумски део који је оштећен у току транспорта, пре и у току монтаже биће замењен од

стране извођача о његовом трошку. Уколико је након завршене монтаже неки алуминијумски део оштећен од

стране трећих лица, извођач ће исти заменити о трошку починиоца. Пре предаје на употребу извођач ће

уклонити заштитни материјал и очистити електрисане алуминијмске елементе ланеним уљем или другим

средством за чишћењем које ће му дати сјај.

Застакљивање

Стакло мора бити усаглашено са важећим стандардима, не сме имати затамњења, мехуриће и друге грешке,

биће испоручено у одговарајућим контејнерима са именом произвођача, гаранцијом, типом, дебљином и

тежином. При застакљивању специјалним стаклима у свему се морају поштовати инструкције произвођача.

Уграђивање стакла извршити заптивкака од ЕПДМ профила отпорних на температурне промене и

атмосферилије и помоћу специјалних алуминијумских вучених лајсни. Посебно водити рачуна о заштити стакла

до завршетка и предаје радова инвеститору. Сва поломљена, изгребана или напрсла стакла биће промењена о

трошку извођача или починиоца. Уколико, након предаје радова инвеститору, дође до оштећења стакла од

стране трећег лица, извођач је у обавези да иста замени уз надокнаду. У предметном простору морају се

користити "застакљења" за ову врсту објеката и садржаја.

Обавезе извођача

Извођач је дужан да за све елементе, врата изради радионичке цртеже са својим чворовима и детаљима који

треба да се изведу, да их усагласи са пројектом и да их достави пројектанту на сагласност и оверу. И Извођач

је, такође, обавезан да пре него што почне са производњом све димензије отвора на градилишту

преконтролише и о томе сачини записник потписан обострано од извођача и инвеститора. Редовно, свакодневно

чишћење објекта у току радова, као и завршно чишћење објекта након завршетка радова је уговорена обавеза

извођача. Уколико се извођач исте не буде придражвао, ангажоваће се треће лице на његов терет. 

Гаранција

Извођач радова је дужан да обезбеди гаранцију произвођача алуминијума, осталих помоћних и везних

материјала и стакла да ће изведени радови бити без дефекта у периоду од десет година од датума предаје

радова инвеститора. Уколико током рада или у периоду гарантног рока дође до дефекта у материјалу, извођач

ће исти отклонити о свом трошку.

Обрачун радова

Обрачун се врши по м2 , односно по комаду за врата и прозоре комплетно са носећом конструкцијом, испуном,

спојним и заптивним материјалом, застакљивањем обичним или специјалним стаклима, пластифицирањем

алуминијума, транспортом, заштитом и другим дажбинама.

ПВЦ СТОЛАРИЈА

ПВЦ унутрашњу столарију радити од трокоморних ПВЦ профила. Радионичке цртеже ради извођач и узимања

мера на лицу места. ПВЦ столарија мора имати прописане термо и звучне карактеристике и да се крила лако и

сигурно отварају и затварају. Такође треба да се лако одржава и има солидан естетски изглед. На месту крила у

штокове уградити гумене дихтунге. Окови су метални, високог квалитета. Уколико има застакљених делова,

стакло мора бити одговарајућих карактеристика према месту уградње. На градилиште се допрема комплет

готова и уграђује сувом монтажом (пур пена и сл.). Јединичном ценом по комаду обухватити комплетну израду,

транспортне трошкове, монтажу, везни материјал, ХТЗ мере.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
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Овим општим описом обухваћени су услови испоруке и уградње свих подних облога које се постављају на

предходно припремљену подлогу, а састоји се од:

• гуме и ПВЦ материјала

• осталих материјала специфичних карактеристика (ламинантне подне облоге, антистатик подови лепљени 

директно на подлогу).

Полагање ових подлога врши се лепљењем одговарајућим лепковима на припремљену подлогу од цементне

кошуљице или цементног естриха од бетона марке 20, које се пре постављања подне облоге, по потреби,

равнају масом за изравнавање (олма или сл.), што улази у јединичну цену пода и не плаћа се посебно.

Ламинатне подне облоге се не лепе на подлогу, већ се постављају преко слоја филца и ламеле се међусобно

спајају системом клик-клак. Пре постављања подних облога подне површине прегледати, очистити, отпрашити и

опрати. Облоге се постављају на апсолутно чисту и суву подлогу. При постављању облога које се лепе користе

се атестирани одговарајући лепкови, који морају да обезбеде чврсту и трајну везу подлоге са подном облогом.

Сви уграђени материјали могу одговарати релативним стандардима РФ што се доказује атестом. Код састава

разлишитих врста подова (тепих кетамика, тепих мермер исл.) у истом нивоу, уградити праг од храстовине или

месингану резделну траку дужином састава, што се посебно обрачунава. 

Подне облоге од гуме и ПВЦ материјала

Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на опшивање лимом, као и израду и монтажу

вентилационих цеви, обраду отвора и сл. Лимарски радови обухваћени овим условима морају бити изведени у

захтеваном квалитету, по свим важећим прописима и у складу са одредбама ових услова. Сви радови који

предходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а потребан материјал допремљен по

врстама и количинама на удаљености од 50м' од места уградње. Израда детаља браварије и извођачких цртежа

представља обавезу извођача радова. По квалитету и димензијама лимови морају бити сагласни са

одговарајућим SRPS стандардима, а у колико ових нема, морају поседовати атесте о испитивању. Помоћни-

везивни материјали: калај, закивци, завртњи и друго морају, такође, бити сагласни са одговарајућим одредбама

важећих прописа, као и да буду од одговарајућег аниткорозивног материјала или заштићени на одговарајући

начин од штетних утицаја корозије. Просечне тежине материјала за лимарске радове узимају се из каталога

произвођача. Уколико их нема, тежина ће се утврдити мерењем. Пре почетка радова извођач је дужан да

усагласи своје детаље са пројектом, да провери све грађевинске елементе на које се лимарија причвршћује, као

и да припреми лимарију од захтеваног материјала, која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим

осталим захтевима. Делови различитих материјала не смеју доћи у непосредни додир, да би се спречило

стварање галванских струја, корозије или других штетних утицаја. Сви елементи са причвршћавањем морају

одговарати врсти лима и другим условима реалног окружења. Сасатави лимова и учвршћења морају бити тако

изведени да елементи при топлотним променама могу несметано да дилатирају, а да при том остану

непропусни за атмосферлије.

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Предвиђа се уградња свих врста подова од гуме (бобичасте, ребрасте и равне) и ПВЦ материјала, у плочицама

или тракама 1 класе. Врста гуме или ПВЦ материјала боју и дебљину одређује пројектант на основу поднетих

узорака које обезбеђује и подноси пројектанту и надзору на одобрење извођач. Сви спојеви тракаили плоча

морају бити изведени потпуно право, без уочљивих одступања у боји, дезену, са саставима на додир. Траке или

плоче се неправилно исеченм или оштећеном ивицом код украјања не смеју се тпотребити. Поред свих обимних

зидова, уколико пројектом није одређено другачије, предвиђа се уградња угаоне пластичне лајсне у боји подне

облоге, што улази у јединичну цену пода и неће се посебно обрачунавати. Обрачунава се по м2 постављеног

пода према врсти и квалитету издвојено у посебне позиције, комплетно са масом за изравњавање и угаоном

ПВЦ лајсном.

OO 10 od 14



КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на облагање зидова и

подова свим врстама керамичких плочица унутар објекта и изван њега. Керамичарски радови морају бити

изведени тако да буду задовољавајућег квалитета, уз ангажовање одговарајуће радне снаге, а у складу са

важећим SRPS стандардима и техничким прописима за извођење ове врсте радова. Сав материјал који се

уграђује у објекат мора бити нов и неупотребљиван, осим ако појединачним описом радова није предвиђено

другачије и мора да одговара постојећим SPRS стандардима за квалитет и димензије. По потреби, а према

захтевима из пројекта или другим описима, керамичке плочице и везиво морају да буду кисело отпорни. Уколико

за одређене плочице не постоји стандард, за исте се мора прибавити атест надлежне установе Института за

испитивање материјала РС (или друга овлашћена организација), којим се морају потврдити следеће

карактеристике:

• да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене,

•  да плочице не садрже никакве растворљиве соли или друге штетне састојке,

• да им је видљива површина без зареза и мехурића,

• да им је боја уједначена,

• да је упијање воде у границама предвиђеним  SPRS за одговарајућу врсту плочица,

• да су, по потреби, кисело отпорне.

Везивни материјали

Везивни материјали-цементни малтер и лепак морају по квалитету да одговарају, такође, SPRS што се доказује

одговарајућим атестима. Цементни малтер или лепак морају бити нанети у нормативима прописаној или

проспектом произвођача предвиђеној дебљини, тако да обезбеђују потпуно и трајно пријањање керамике за

подлогу и не смеју променити нити оштетити подлогу. Цементни малтер мора бити припремљен и израђен од

мешавине цемента и песка и по потерби са додатком неког средства за убрзање везивања, пластифицирање и

по потреби обезбеђена да буде отпоран на штетно дејство киселе средине. Адитиви за убрзавање везивања

малтера или пластификатори не смеју изазивати никакве штетне последице услед хемијских утицаја изазваних

при додиру подлоге са осталим материјалима који се уграђују. Вода мора бити чиста, не сме да садржи никакве

састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке или масу за заптивање. Лепак за лепљење керамичких

плочица мора бити декларисан за одређену врсту радова и атестиран у овлашћеној установи. Чврстоћа на

смицање плочица у равни зида мора да буде мин. 3 кр/цм2. Произвођач мора дати детаљна упуства за примену

лепила, као и за потребне предрадње којих се извођач мора стриктно придржавати. 

Заптивни материјали

Заптивни материјали који служе за заптивање спојница морају одговарати својој намени и морају се користити

стриктно по упуству произвођача. Пре фуговања сачекати да се везивни материјали и подлога потпуно стегну, а

потом проверити дубину и чистоћу спојница. Спојнице испунити у свему према пројекту и детаљу, а након

фуговања плочице очистити од вишка материјала. Кад се спојнице потпуно осуше, плочице полирати сувом

крпом. За одређивање ширине спојница између керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће који се пре

фуговања морају обавезно уклонити.
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Пре почетка радова обезбедити да подлога буде омашћена и припремљена за прихватање везивног средства и

облоге од керамичких плочица. Код облагања зидова плочицама у цементном малтеру бетонске зидове

предходно орапавити пиковањем и испрскати цементним млеком, а код зидова од опеке зидне спојнице

издубити и површине испрскати ретким цементним малтером од просејаног шљунка гранулације до 4мм,

размере 1:1. Код облагања зидова плочицама на лепку обезбедити да подлога од цементног малтера буде

неоштећена, довољно равна за прихватање везивног материјала, чиста, орибана благим раствором детерџента,

да би се уклониле све нечистоће, добро испрана чистом водом и сува. Подлога за постављање подних плочица

у цементном малтеру мора бити на коти која обезбеђује израду потребне дебљине цементног малтера. Малтер

је размере 1:3, у слоју мин. 20мм и макс. 30мм, равна са дозвољеном толеранцијом "10мм, мерено летвом

L=4,0м, сува и чиста. Подлога за полагање подних плочица лепљењем мора да буде сува, чиста и равна, са

дозвољеним одступањем од пројектоване коте "3мм, мерено летвом дужине L=4,0м. Облагање зидова и подова

у унутрашњости објекта започети након што су просторије омалтерисане, постављени рамови за столарију и

браварију, а све врсте инсталација спроведене и испитане. Облагање зидних површина извести потпуно равно и

вертикално, без таласа са спојницама мин.2мм ширине. Хоризонталне спојнице пратити по целом обиму

просторије, а вертикалне извести на висак. Све ивице, такође, морају бири вертикалне. Полагање плочица

отпочети тек после одговарајућих прорачунавања и уклапања њихових димензија у систем фуга. Код великих

просторија дуж споја са зидовима први ред плочица поставити у облику благе риголе чија је изводница до зида

нижа за дебљине плочице, тако да се вода од кондеза који се хвата на зидовима и поду објекта каналише и

слива према подним решеткама. Облагање почињати са оба краја зида целом полчицом, тако да сечена

плочица буде у средини зида.

Сечена плочица не сме бити мања од 1/2 целе плочице. У случајевима где се то не може избећи, потребно је

сећи два вертикална реда плочица. Пре почетка посла извођач је дужан да сними површине на којима ће се

плочице полагати и да сачини план, редослед и утврди начин полагања плочица, о чему је дужан да пре

почетка извођења упозна надзор. Облагање зидова у санитарним чворовима вршиће се у цементном малтеру

без обзира да ли се ради о зидовима од опеке или бетона, уколко предрачуном није предвиђено другачије.

Висина облагања зидова у санитарним чворовима биће до плафона уколко предрачуном радова није

предвиђено другачије. У случају када су просторије са спуштеним плафонима, плочице се полажу до на 50мм

изнад доње коте спуштеног плафона. Поплочавање подних површина извести равно, без таласа и грбина, са

потпуно равним површина или у нагибу на местима где је то пројектом предвиђено. Дозвољена одступања код

подова у односу на коту пода "3мм мерено летвом дужине 5,0м. Плочице полагати у цементном малтеру или

лепљењем, што ће бити одређено предрачном радова или технолошким поступком који се за дати случај

захтева. У циљу заштите подова забрањен је сваки саобраћај и кретање људи у трајању од најмање три (3) дана 

од момента завршетка поплочавања. Зидове и подове, након завршеног полагања плочица, фуговати белим

цементом ако предрачуном није одређено другачије. Пре почетка радова извођач је обавезан да надзорном

органу достави узорке материјала који се уграђују и њихове атесте на сагласност. Извођач је дужан да изведене

радове чува од оштећења до предају инвеститору, као и да сва евентуално настала оштећења отклони о свом

трошку. Под оштећењем сматраће се свака напрсла, изгребана или окрзнута плочица. Редовно свакодневно

чишћење објекта у току радова, као и завршно чишћење објекта након завршетка радова, уговорна је обавеза

извођача. Уколико се извођач исте не буде придржавао, ангажоваће се треће лице на његов терет.

Обрачун радова

Обрачун се врши по м2 за изведене површине зида или пода. Јединичном ценом обухваћен је рад, спољни и

унутрашњи транспорт и испорука потребног везног, уградбеног и помоћниг материјала, давање узорака и атеста,

мање поправке подлоге, потребна покретна скела, алати, заштита изведених радова од оштећења до предаје

наручиоцу, чишћење и све остале законске дажбине.

Припрема подлоге
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МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Све позиције молерско фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалититно са материјалима који у

свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим стандардима и то у оним просторијама где је

то предвиђено извођачким пројектом. Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама

за које су одговарајући према својим физичко хемијским и механичким особинама и намени имајући у виду

микро климу и друге особености предметног објекта, тј. да буду, по потреби и отпорни на корозију, хидрофобини

и фунгицидни. Материјали који нису обухваћени SRPS стандардима морају бити првокласног квалитета и за ове

материјале извођач је дужан да достави одговарајуће атесте о извршеном испитивању. Извођач је обавезан да

пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које уграђује. Атесте издаје организација која је

овлашћена за ову врсту послова и они не смеју бити старији од једне (1) године рачунајући од дана издавања

до дана почетка извођења радова на објекту. Наручилац има право да, по потерби, или у случају сумње на

терет извођача провери квалитет материјала, које извођач употребљава приликом извођења радова. У ту сврху

извођач је обавезан да преда наручиоцу одговарајућу количину материјала који ће се испитивати. Ако се

испитивањем утврди да неки материјал не одговара траженом и уговореном квалитету, извођач је обавезан да

такав материјал уклони са градилишта, одстрани лоше изведене радове и да их изведе поново, о свом трошку

са и уз употребу материјала који задовољавају установљене критеријуме квалитета. Почетак и завршетак

молерско фарбарских радова мора да буде усклађен са установљеном динамиком извођења радова на

градилишту, а извођач је дужан да учествује у изради исте, као и да појединости из таквих докумената пружи на

увид надзору. 

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

Овим техничким описима дати су поступци и технички услови за обраду палфона, зидова, стубова и других

површина малтером од гипса, као и основна орјентација како се одређује ниво квалитета материјала и утврђују

начини за надзор и контролу готовог израђеног гипсарског рада. То углавном значи да ти материјали морају у

случају влажних процеса или такве намене објекта да се то захтева, бити посебно заштићени и/или проверено

отпорни на утицај влаге, органских раствора или киселе средине и атмосфере. Извођач је обавезан да пре

набавке материјала и почетка извођења радова, достави наручиоцу радова атесте за све материјале које ће

употребити при извођењу својих радова. Атести не смеју бити старији од једне године почев од дана издавања

атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем радова на објекту.

Дужина трајања гарантног рока регулисаће се уговором

Обојене површине морају да буду чисте, без трагова четки и ваљка. Боја и тон морају да буду уједначеног

интезитета, без мрља. Боја мора потпуно да прекрије подлогу. Сви завршеци обојених површина морају бити

равни и правилни, као и састави са вратима, прозори и сл.
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РАЗНИ РАДОВИ

Овим радовима су обухваћени сви радови који нису обухваћени другим радовима. Јединичном ценом је 

обухваћен сав материјал и рад, транспортни трошкови, коришћење алата и машина, ХТЗ мере и чишћење по 

завршетку радова.                                                                                                                                 

ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА ЈЕ ДА ИЗРАДИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (ЕЛАБОРАТ БР. 2) НА 

НАЧИН ДА СЕ САВ ВЕРТИКАЛНИ ТРАНСПОРТ ЗА МАТЕРИЈАЛ, ШУТ, РАДНИКЕ И ДР. ОДВИЈА САМО СА 

СПОЉНЕ СТРАНЕ ОБЈЕКТА (БИЛО ИЗ ДВОРИШТА ИЛИ СА УЛИЦЕ) А СА ЗАШТИТОМ, ЗАШТИТНОМ 

МРЕЖОМ ИЛИ СЛ. (ОД РАСТУРА ПРАШИНЕ) НА КЛИНИЧКА ОДЕЉЕЊА.

ИЗРАДА НАВЕДЕНОГ И СВЕГА (ПО ПЛАНУ) ПОТРЕБНОГ ЗА УКУПНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ГРАДИЛИШТА И 

ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА МОРА СЕ ПОДРАЗУМЕВАТИ ДА ЈЕ ЗАРАЧУНАТО (ОБРАЧУНАТО) У ПОНУЂЕНОЈ 

ЦЕНИ.

Наношење боје је ручно или машински - шприцањем

Код вишеструких премаза предходни премаз мора бити потпуно сув пре него што се нанесе следећи. Само на

суве и припремљене подлоге дозвољено је наношење боје. Извођач је обавезан да пре почетка радова добро

очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноћа. Креч или посне боје у облику емулзија, после

наношења не смеју се љуштити и морају бити отпорне на отирање. Према упуству произвођача, после рока за

везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом. Дисперзивне боје, уљани и безуљни лакови, уљане боје и

мат уљане боје морају бити постојане на прање уколико, према упутству произвођача, после рока за везивање

могу да се перу меким сунђером и водом са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да се

вода при том не обоји. Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске

и механичке утицаје, влагу и атмосферилије. Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте

премаза употребити боје са пигментима отпорним на светлост. Избор боја врши наручилац радова или

одговорни представник наручиоца, по договору. Извођач је обавезан да поднесе, пре набавке материјала, тон

карте за одговарајуће материјале. Извођач је обавезан да уради пробне узорке величине 1,00х1,00м за сваку

врсту бојења и може да приступи финалном бојењу тек по добијању писмене сагласности лица одређеног да

изврши избор боја. Међутим, оваква сагласност не лишава извођача одговорности за квалитет изведених

радова.

Због запаљивости одређених боја, лакова и разређивача извођач се мора строго придржавати упуства

произвођача како за време рада, тако и при ускладиштењу материјала, па је стога извођач обавезан да

предузме све мере заштите и безбедност сходно ХТЗ прописима. Након сваке употребе амбалажу треба

прописно заклопити, а то исто важи и за празну амбалажу, која се мора уредно уклањати из радног простора. За

време извођења радова извођач је дужан да спречи да се услед непажње својих радника испрљају већ изведене 

друге врсте радова других извођача. У противном, извођач је обавезан да надокнади наручиоцу вредност

извршених поправки на тим радовима. Пре почетка посла извођач је дужан да писменим путем обавести надзор

о свим запаженим грешкама или оштећењима већ изведених радова, после којих он почиње да ради, како би се

осигурао од преузимања одговорности за затечено стање и незадовољавајући квалитет свог посла услед тога.

Обрачун изведених радова извршиће се у складу са техничким условима за извођење завршних радова у

грађевинарству. У свему осталом важе одредбе техничких услова за извођење молерско фарбарских радова у

складу са SRPS стандардима. 
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